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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi jamur patogen yang menimbulkan kasus 90% infeksi mikosis 

umumnya disebabkan oleh jamur Candida dan Aspergillus. Infeksi jamur invasif 

terjadi lebih jarang jika dibandingkan dengan kasus infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri, namun angka kesakitan dan kematian dari infeksi jamur ini secara 

signifikan lebih tinggi dari infeksi yang disebabkan oleh bakteri (Deshpande et al., 

2011). 

Candida albicans dapat menimbulkan suatu keadaan yang disebut 

kandidiasis, yaitu penyakit pada selaput lendir mulut, vagina, dan saluran 

pencernaan. Infeksi yang lebih gawat dapat menyerang jantung (endokarditis), 

darah (septisemia), dan otak (meningitis). Organisme ini dapat hidup sebagai 

saprofit pada selaput-selaput lendir tersebut di atas pada kebanyakan orang tanpa 

menyebabkan penyakit. Namun demikian, apabila inangnya menjadi lemah karena 

suatu penyakit seperti misalnya pneumonia, atau jika bakteri saingannya tertekan 

seperti pada pengobatan antibiotik yang berlanjut, Candida albicans dapat 

menyebabkan infeksi (Pelczar & Chan , 2007). 

Jamur lainnya adalah anggota Aspergillus. Jamur ini diketahui menjadi 

penyebab penyakit pada manusia dan beberapa binatang. Aspergillusdianggap 

patogen opportunistik dalam keadaan status imun yang menurun. Aspergillus 

fumigatus adalah penyebab saprofitik, alergi, penyakit invasif, dan lain-lain 

(Budiyanto, 2002). 

Timbulnya berbagai penyakit infeksi baru yang disebabkan oleh jamur 

dalam beberapa dekade, terutama pada pasien yang immunosupresif dan 

immunokompromis, mendorong untuk terus dilakukannya penelitian untuk 

menghasilkan antifungal jenis baru yang mempunyai efikasi lebih optimal untuk 

membunuh jamur penyebab infeksi. Beberapa obat antifungal telah digunakan 

untuk pengobatan infeksi jamur, namun pada beberapa kasus, efikasi kliniknya 

belum menunjukkan efikasi yang optimal. Actinomycetes yang merupakan 
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kelompok besar dari mikroorganisme, diindikasikan mempunyai kemampuan 

dalam menghasilkan antibiotik dan senyawa-senyawa lain yang sangat penting 

bagi perkembangan bioteknologi, termasuk dalam menghasilkan antibiotik 

antifungal golongan polien (Jain & Jain, 2007). Seperti halnya pada bidang medis, 

bidang pertanian juga memanfaatkan metabolit alam yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme ini untuk menanggulangi timbulnya penyakit pada tanaman 

akibat infeksi jamur fitopatogen (Sari, 2011). 

 Sharma &Parihar (2010) telah menunjukkan kemampuan isolat 

Actinomycetesyang diisolasi dari spesimen tanah sebagai penghasil antifungal. 

Diketahui bahwa isolat Actinomycetes dari berbagai konsentrasi mampu 

menghambat pertumbuhan jamur seperti Aspergillus niger, Aspergillus flavus, 

Alternaria sp, Fusarium sp, Rhizopus, dan Stolonifer.  Penelitian yang lain 

menunjukkan bahwa Actinomycetes yang diisolasi dari rhizosfer tanaman kayu 

putih mempunyai kemampuan aktivitas penghambatan yang beragam dalam 

menghambat pertumbuhan berbagai jenis jamur antara lain Candida albicans, 

Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus flavus, dan Fusarium oxysporium  

(Alimuddin et al., 2011). 

Berdasarkan hasil penelitian Helbert (2010) diketahui bahwa isolat 

Streptomyces (salah satu genus Actinomycetes) yang diperoleh dari rhizosfer 

rumput teki (Cyperus rotundus L.) mampu menghambat pertumbuhan Aspergillus 

niger (R7). Namun belum diteliti apakah isolat anggota Actinomycetes yang 

berasosiasi dengan tanah rizosfer dari tanaman rumput belulang (Eleusine  indica 

L.) memiliki potensi yang sama sebagai antifungal. Dengan demikian, terdapat 

kemungkinan bahwa isolat-isolat ini berpotensi menghasilkan senyawa antifungal 

sehingga dapat diteliti potensi isolat yang memiliki asosiasi berbeda ini sebagai 

antifungal. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:  

1. Berapakah jumLah isolat Actinomycetes yang dapat ditemukan pada rizosfer 

rumput belulang (Elusine indica L.)? 
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2. Apakah isolat Actinomycetesyang berasosiasi dengan rizosfer rumput belulang 

(Eleusine  indica L.) memiliki potensi sebagai antifungal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui jumLah isolat Actinomycetes pada rizosfer rumput belulang 

(Eleusine indica L.). 

2. Mengetahui potensi isolat Actinomycetes yang ditemukan sebagai antifungal 

terhadap Candida albicans dan Aspergillus fumigatus. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Actinomycetes  

 Actinomycetes adalah kelompok bakteri Gram positif (dihubungkan 

dengan corinebakteria dan mikobakteria) yang mempunyai morfologi berbentuk 

panjang dan mempunyai filamen bercabang menyerupai hifa pada jamur 

(Levinson, 2004). Actinomycetes juga merupakan bagian dari flora normal (Hart 

& Shears, 2004). Organisme ini mempunyai kemampuan dapat mendegradasi 

kompleks dari senyawa organik seperti selulosa, lignin, dan kitin. Kemampuannya 

dalam mendegradasi berbagai senyawa organik ini terjadi paling aktif pada tahap 

akhir pembusukan bahan organik (Stehouwer, 2004). 

 Mikroorganisme yang menghuni tanah dapat dikelompokkan menjadi 

bakteri, actinomycetes, jamur, alga, dan protozoa. Populasi mikroorganisme 

dalam tanah pertanian yang subur diketahui: bakteri (2.500.000.000), 

Actinomycetes (700.000), fungi (400.000), algae (50.000), dan protozoa (30.000) 

per gram tanah pertanian yang subur. Populasi mikroorganisme dalam tanah 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 1). JumLah dan jenis zat hara  dalam 

tanah,  2). Kelembaban, 3). Tingkat aerasi, 4). Suhu, 5). pH, dan 6). Perlakuan 

pada tanah, seperti pemupukan atau terjadinya banjir. Pada tanah yang kering dan 

panas (hangat), banyak ditemukan Actinomycetes, seperti: Nocardia, 

Streptomyces, dan Mikromonospora (Budiyanto, 2002). 
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2. Actinomycetessebagai penghasil antifungal 

Kleyn & Bicknell (2001) mendefinisikan antibiotik sebagai suatu senyawa 

yang diproduksi oleh mikroorganisme yang mampu menghambat atau membunuh 

organisme lain yaitu bakteri. Berdasarkan definisi di atas maka antifungal 

merupakan senyawa yang mampu menghambat hingga mematikan pertumbuhan 

fungi. Antifungal memiliki peranan tersendiri dalam kehidupan manusia, yaitu 

dalam sektor pertanian adalah untuk mengendalikan pertumbuhan jamur 

fitopatogen untuk menggantikan fungisida lain yang dapat menyebabkan masalah 

seperti polusi lingkungan, efek kesehatan bagi manusia, peningkatan resistensi 

patogen, dan mengurangi diversitas mikroorganisme bukan target (Sari, 2011). 

Dalam bidang medis, infeksi fungi terjadi pada seseorang yang mengalami 

cangkok organ, pencangkokan sumsum, AIDS, penyakit neoplastik, terapi 

imunosopresif, lanjut usia, dan kelahiran prematur (Aly et al.,2011). 

 Beberapa senyawa antifungal telah diidentifikasi, namun keamanan dan 

keefektifan obat-obat antifungal belum dikembangkan karena adanya persamaan  

antara jamur dan sel mamalia (Kavitha et al., 2010). Jamur sebagai organisme 

eukariotik memiliki ikatan biokimia yang lebih kuat terhadap sel mamalia 

daripada dengan bakteri, oleh karena itu hal ini merupakan suatu tantangan yang 

serius dalam pengobatan kemoterapetik (Franklin & Snow, 2005). 

 Actinomycetes yang terkandung di dalam tanah telah menunjukkan 

kemampuan biogeokimia yang ditandai dengan dihasilkannya berbagai macam 

metabolit sekunder aktif yang bermanfaat bagi pengobatan kemoterapetik pada    

pasien infeksi (Selvameenal et al., 2009). Senyawa aktif dari Actinomycetes dapat 

ditemukan di tanah dari bagian perakaran tanaman obat dan mempunyai 

kemampuan dalam menghasilkan senyawa penghambat baru (Khamna et al., 

2009). Genus Streptomyces spp merupakan genus yang paling dominan dari 

Actinomycetes yang secara morfologi dan biokimiawi memiliki kemampuan 

menghasilkan senyawa antifungi (Ali, 2009). 

 Antifungal yang dihasilkan oleh anggota genus Streptomyces umumnya 

dikelompokkan menjadi 2 golongan besar, yaitu golongan polien dan golongan 

non-polien. 



5 

 

 

 

a. Antifungal golongan polien 

Senyawa polienterutama dihasilkan oleh jenis Gram positif dari 

actinomycetes yang terdapat pada tanah. Senyawa polien ini terdiri dari 

sekelompok senyawa makrolida tipe 1 dari cincin poliketida yang terdiri dari 20 - 

40 karbon. Senyawa polien juga terdiri dari 3-8 ikatan rangkap terkonjugasi (Kim 

et al., 2009).Amfotericin B (AMB) dan nistatin (Gambar 1) adalah antifungal 

golongan polien yang saat ini tersedia (Thompson et al., 2009). 

 

 

 

Gambar 1. Struktur kimiawi dari senyawa golongan polien 

                (Franklin & Snow,  2005) 

 

b. Antifungal golongan non-polien 

Antifungal golongan non-polienberisi sekelompok besar antifungal yang 

dibedakan berdasarkan struktur dan mekanisme aksinya (Al-Mahdi et al., 2012). 

Antifungal ini diindikasikan ditemukan dalam bentuk polihidroksi rantai lurus, 

senyawa non protein dengan ikatan rangkap tunggal, dan merupakan senyawa 

polieter (Augustine et al., 2005). 
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3. Mekanisme kerja senyawa antifungal 

Menurut Franklin & Snow (2005), mekanisme kerja senyawa antifungal 

adalah sebagai berikut :  

a. Merusak dinding sel 

 Dinding sel bakteri dan fungi mempunyai fungsi yang analog satu sama 

lain. Tetapi dinding sel fungi mempunyai struktur penyusun yang berbeda dari 

struktur dinding sel bakteri. Dinding sel fungi tidak mengandung peptidoglikan, 

dan strukturnya merupakan suatu kesatuan yang multilayer, sehingga dinding sel 

fungi mengandung senyawa makromolekul utama seperti kitin, glukan, dan 

mannoprotein. 

1) Inhibisi biosintesis chitin 

  Enzin kitin sintase berperan dalam mengkatalisasi suatu reaksi dimana 

residu dari N-asetilglukosamin dipindahkan dari molekul penerima yaitu UDP-N-

asetilglukosamin. Penghambatan sintesis kitin terjadi karena adanya senyawa 

yang analog dengan UDP-N- asetilglukosamin. Contoh senyawa yang memiliki 

struktur yang mirip adalah polyoxin dan nikkomycin. Kedua senyawa ini akan 

berkompetisi untuk menempati sisi aktif dari enzim kitin sintase, sehingga 

mengganggu sintesiskitin. Dengan demikian terjadi gangguan pada dinding sel 

fungi yang mengakibatkan kematian sel fungi. 

2) Inhibisi sintesis glukan 

Salah satu anggota dari kelompok besar yang secara alami dan semisintesis 

merupakan antibiotik lipopeptida yang termodifikasi dan secara invitro memiliki 

aktivitas yang kuat terhadap Candida sp dan Aspergillus fumigatusadalah 

echinocandin B. Senyawa ini merupakan penghambat non kompetitif yang kuat 

dari 1,3-β-sintesis glukan. 

 

 

 

b.  Merusak membran sel 

1) Reaksi dengan mannoprotein 
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Menurut Madigan et al., (2009) cit Helbert (2010), mannoprotein merupakan 

salah satu komponen penyusun membran sel fungi sehingga perubahan pada 

mannoprotein akan menyebabkan terjadinya perubahan pada permeabilitas 

membran sel. Penghasilan ATP dan aktivitas pompa proton akan terganggu oleh 

karena adanya gangguan dalam proton motive force (PMF) yang diakibatkan oleh 

perubahan permeabilitas membran. 

2)  Interaksi dengan ergosterol 

Senyawa golongan polien merupakan contoh antifungal yang merusak fungsi 

membran dengan interaksi secara langsung dengan membran ergosterol, akibatnya 

permeabilitas membran sel fungi akan terganggu, sehingga menyebabkan 

kematian pada fungi.  

4. Rizosfer 

 Area pada tanah yang dapat dijumpai pada sekeliling akar tanaman 

disebut rizosfer (Bais et al., 2006). Area rizosfer mempunyai luas kurang lebih 

satu mm.   Bagian ini merupakan pusat dari aktivitas biologi pada suatu tanaman. 

Aktivitas biologi ini berkaitan dengan persediaan makanan yang tersedia pada 

eksudat akar. SejumLah populasi mikroorganisme secara alamiah akan bersaing 

untuk mendapatkan air, makanan, maupun ruang di bagian rizosfer  

ini. Mikroorganisme-mikroorganisme tersebut antara lain bakteri, Actinomycetes, 

jamur, protozoa/amuba (hewan bersel satu), alga, nematoda, serangga, dan 

lainnya. Komponen kimia tanah dan pH merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi campuran spesies dan peran mikroba di dalam rizosfer (Lines & 

Kelly, 2005). Bais et al.,(2006) mengemukakan bahwa banyak mikroorganisme 

yang tertarik pada nutrisi yang dihasilkan oleh eksudat dari sistem perakaran suatu 

tanaman. Nutrisi yang dikeluarkan oleh masing-masing tanaman berbeda satu 

sama lain, oleh karena itu banyaknya mikroorganisme yang dapat ditemukan 

dalam rizosfer suatu tanaman akan berbeda-beda jumLahnya.   

 

 

5. Candida albicans  
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 Candida albicans adalah ragi yang merupakan bagian dari flora normal 

dari membran mukosa. Ketika menginvasi jaringan, spesies ini dapat berbentuk 

pseudohifa dan hifa (Levinson, 2004). Candida spp berbentuk ragi kecil yang 

bulat yang berkembangbiak dengan tunas (blastoconidia), bersifat dimorfik yaitu 

mampu membentuk pseudo hifa atau hifa (sejati) yang berseptat. Candida 

diklasifikasikan berdasarkan asimilasi karbohidrat dan fermentasi (Jawetz et 

al.,2005; Spicer, 2000). Media pertumbuhan yang baik bagiCandida spp adalah 

saboraoud’s dextrose agar (SDA) atau agar darah (blood agar) (Hart & shears, 

2004). 

 Candida albicans dianggap spesies terpatogen dan menjadi penyebab 

utama kandidiasis (mikosis sistemik) (Jawetzet al., 2005). Spesies ini 

menyebabkan infeksi sistemik oportunistik pada pasien yang immunokompromis 

(Spicer, 2000).  

 

6. Aspergillus fumigatus 

 Aspergillus fumigatus merupakan jamur dengan hifa yang berseptat yang 

bercabang pada sudut berbentuk V. Jamur ini tidak bersifat dimorfik dan secara 

epidemiologi dapat ditemukan di tanah (Levinson, 2004). A. fumigatus 

mempunyai fialid yang terbentuk di atas vesikel yang membengkak pada ujung 

dari konidiofor yang panjang. Konidia paling ujung adalah yang tertua, sedangkan 

konidia yang matur mempunyai dinding yang kasar (Jawetz et al., 2005).

 Aspergillus fumigatusmenghasilkankoloniberwarna hijaudengan 

teksturbeludrudankonidiamenghasilkanmassakolumnardisumbubatangkonidiofor 

(Hart & Shears, 2004).  

 Aspergillus fumigatus adalah agen biologis penyebab penyakit pada 

manusia yang paling sering menimbulkan kasus (Jawetz, 2005). Aspergillosis 

adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh spesies ini, terutama pada pasien 

yang lemah imun. Infeksi serius dapat terjadi pada jaringan bagian dalam dari 

tubuh (Spicer, 2000).      

 Medium czapek-AOAC broth (Difco) yang mengandung glukosa-

asparagin dengan pH 5 merupakan medium untuk pertumbuhan yang baik bagi 
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Aspergillus fumigatus (Budiyanto, 2002). Aspergillus fumigatus dapat tumbuh 

pada media agar saboroud (Saboroud’s Dextrose Agar) dan dengan pewarnaan 

menggunakan lacthophenol cotton blue menunjukkan adanya bagian konidiofor 

dan mikrokonidia (Hart & Shears, 2004). 

7.  Metode uji  

  Pengujian metabolit sekunder sebagai antibiotik dan antifungal yang 

dihasilkan oleh Actinomycetes dapat dilakukan dalam berbagai cara. Metode – 

metode difusi yang dapat dilakukan yaitu metode paper disc (Silva, et al., 2011), 

metode sumuran (Pratiwi, 2008), dan metode agar blok (Nedielkova & 

Naidenova, 2004). 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode difusi agar 

blok. Metode ini dilakukan dengan cara meletakkan potongan yang berbentuk 

silindris dari medium yang merupakan tempat tumbuh Actinomycetes ke dalam 

petri yang sebelumnya telah diinokulasi dengan mikroorganisme uji. Untuk 

bakteri dan ragi, pengamatan daerah steril dilakukan pada jam ke 48. Sedangkan 

untuk jamur fitopatogen pengamatan dilakukanpada hari ke tujuh (Nedielkova & 

Naidenova,2004).   

 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data ilmiah tentang potensi 

antifungal dari isolat Actinomycetes pada tanah rizosfer yang berasosiasi dengan 

rumput belulang (Eleusine indica (L.) Gaertn. 

 

 

 

 

 


